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BAKGRUNN  

 

Planens formål 
Hensikten med planarbeidet er å omregulere et areal på ca. 1 daa til næringsformål ved 

innkjøringen til hytteområdet for Høghaugen øvre. Arealet skal benyttes til lagring av ulike 

typer brøyteutstyr, utstyr for å preparere skiløyper, varmebu mv. Forslaget til endring vil også 

innebære å tillate noe bygging i form av garasje for lagring av utstyr innendørs, varmebu, og 

bygning hvor det kan tillates mindre forretningsvirksomhet med salg. På dette arealet i dag er 

står det en skogshytte. 
 

Planområdets beliggenhet 
Planområdet ligger på sørsiden av Hafjell alpinanlegg, vest for hytteområdet Stulen Søndre og 

øst for Hundersetervegen.  

Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet med rød ring.                                            ↑ NORD 

 

Næringsarealet vil få atkomst fra Hundersetervegen via Rundmyrvegen.  

 

Øyer sentrum 

Hafjell alpinsenter 

 Fv 312 

 E6 

 Fv 361 

 Hunder-
setervegen 

Lunnstaden 

Hafjelltoppen-
hyttegrend 

 Rundmyrvegen 

 Planområde 

Stulen 
Søndre 
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Bildet viser tomten som ønskes omregulert med skogshytta. 

 

 

 

 
Flyfoto som viser området sett ned mot dalen. 
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PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 
 

Varsel om oppstart av planarbeid 
Kunngjøring om oppstart av planarbeidet ble annonsert GD 02. 03.2016 og varslet med brev 

til berørte parter 02.03.2016, samt gjort tilgjengelig elektronisk på Planråd sine hjemmesider. 

Frist for merknader ble satt til 01.04.2016. Det kom inn 4 merknader til varsel om oppstart. 

Kopi av varslingsbrev med adresseliste og trykte vedlegg, kunngjort annonse og de innkomne 

merknadene følger som egne vedlegg til planbeskrivelsen. Under følger et sammendrag av 

merknadene med forslagsstillers kommentar: 

 

1. Lillehammer region brannvesen, datert 31.03.2016: 

Brannvesenet minner om behovet for adkomst og etablering av tilstrekkelig slokkevann. 

- Adkomst i henhold til forebyggende forskrift § 5-5 og tilrettelegging for rednings- og 

slokkemannskap i henhold til gjeldende regelverk i plan- og bygningslovgivningen. 

- Slokkevann i henhold til forebyggende forskriften § 5-4 og vannforsyning til 

brannslokking i henhold til gjeldende regelverk i plan- og bygningslovgivningen 

Når det gjelder vannforsyning så ber Lillehammer Region brannvesen om at det monteres 

hydranter. Brannvesenet ønsker også å være med å påvise plassering av brannsentral og 

nøkkelsafe hvis noen større bygg (overnattingssteder etc) skal ha brannalarmanlegget som 

viderekobles til 110 sentral. På større bygg kan det også komme inn krav om at nødnettet skal 

ha tilstrekkelig dekning i bygget. 

→Forslagsstiller viser til at brannforskriftene ivaretas og følges opp ved utbygging og 

prosjektering av bygg. 

2. Oppland fylkeskommune (OFK), datert 01.04.2016: 

OFK viser til at det er registrert en fangstgrop som er regulert til bevaring i gjeldende plan, jf 

id 169835 i Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden. OFK kan ikke se at forelagte 

planendring vil komme i berøring med kulturminnet eller dets hensynssoner 

(H730_1/H570_1). OFK har følgelig ikke kjennskap til at forelagte endringsforslag vil 

komme i berøring med kulturminner. OFK vil imidlertid gjøre oppmerksom på at dersom det i 

forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, 

skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på  

fem meter, jf lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes til 

kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan 

gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for 

dette. OFK`s regionalenhet har vurdert saken og har ingen merknader til oppstartvarselet. Vi 

vil komme med en endelig uttalelse når planen legges ut til offentlig ettersyn. 

→Forslagsstiller viser til at tiltaket ikke kommer i konflikt eller påvirker kulturminnet. 

 

3. Fylkesmannen i Oppland, datert 01.04.16: 

Fylkesmannen har ingen faglie merknader til varsel om oppstart.  

 

4. Statens vegvesen, datert 16.03.2016: 

Statens vegvesen har ingen merknader til varsel om oppstart siden det fremgår av 

oversendelsen at forholdene til trafikk ivarets iht håndbok og standarder. 

 →Forslagsstiller viser til at trafikk er vurdert som eget tema i kommunedelplanen for Øyer 

sør, og at forslaget i reguleringsplanen ikke endrer disse forutsetningene.  
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PLANSTATUS 

Overordnet plan  
Gjeldende overordnede plan for den sørvestligste delen av Øyer kommune inkludert hele 

Hafjell-området er komunedelplanen for Øyer sør. Denne kommunedelplanen ble vedtatt i 

Øyer kommunestyre den 31.05.2007. Denne planen bygger på masterplanleggingen fra 

Hafjell-Hunderfossen og de utredningene som ble gjort i forbindelse med forarbeidene til 

kommunedelplanen. Blant annet ble det gjennomført viktige utredninger knyttet opp mot 

natur- og kulturlandskapet og  veg- og trafikk. Under følger et utsnitt av kommunedelplanen 

som viser de planområdet i ved Høghaugen og tilgrensende områder: 

 

 

Utsnittet av Kommunedelplanen for Øyer sør som viser beliggenheten til H8 områdene.      ↑ NORD 

 

Som nevnt innledningsvis ble reguleringsplanen for Høghaugen Øvre vedtatt i Øyer 

kommunestyre den 20.06.2013. Området er per i dag ikke bygget ut i påvente av utbygging av 

vann- og avløpsnett. Det er således få nabointeresser som berøres av planendringen. 

 

Øyer kommune har som ansvarlig myndighet konkludert med at planen ikke forventes å 

medføre vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn. Endringen som fremmes er svært 

liten og berører svært få partsinteresser, men siden det fremmes nytt formål til utbygging må 

prosessen fremmes som en omregulering. 
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Gjeldende reguleringsplan 
 

Under vises gjeldende reguleringsplan for Høghaugen Øvre: 

 
Utsnitt av reguleringsplanen for Høghaugen øvre iht 20.06.2013 

 

 

Den gjeldende reguleringsplanen regulerer i alt 51 tomter til fritidsbebyggelse, der 5 av disse 

tomtene er reguelrt til tunbebyggelse. Tunbebyggelsen skal tilrettelegge for bebyggelse i tun 

form med flere antall enheter som er nærmere definert i reguleringsbestemmelsene til planen. 

 

For mer informasjon om  denne planen vises det til planbeskrivelsen for reguleringsplanen for 

Høghaugen Øvre. 
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Reguleringsmessig status i influensområdet 

 

 

En del av H 8-områdene som det i dette planarbeidet fremmes forslag til regulering for, er 

som nevnt innledningsvis ikke tidligere regulert. Det er imidlertid flere andre 

reguleringsplaner som tidligere er regulert og må kunne sies å ligge i influensområdet til 

planforslaget. Reguleringsplanene som nevnes her i denne sammenhengen er i stor grad 

utbygget, og det er få ledige tomter i disse planene, med unntak av Slåseterlia og Sandstullia 

som har mange byggeklare tomter som ikke er bygget ut. Under følger et utsnitt av 

influensområdet til planforslaget som viser vedtatt reguleringsplaner med planavgrensning og 

avsatte uregulerte arealer med lys farge:  

 

 
Sammensatt kart som viser sammenhengen av reguleringsplanene rundt planområdet.              ↑ NORD 

 

Følgende reguleringsplaner ligger i influensområdet til planforslaget: 
 

1. Reguleringsplanen for Stulen Søndre. Planen ble vedtatt i Øyer kommunestyre den 

27.04.2000, og er senere revidert 29.03.2005. Denne reguleringsplanen legger til rette for 

fritidsbebyggelse til utleie og privat eie. Planen innebefatter også vegareal til 

Rundmyrvegen og foruten areal for skiløyper. Planen har betydning for planforslaget 

siden de har felles atkomstveg og felles interesse i ski-/skliløyper og andre grønne arealer. 

 

2. Regulringsplanen for Slåseterlia. Planen ble vedtatt i Øyer kommunestyre den 24.11.2011 

og legger til rette for 56 tomter for fritidsbebyggelse. Planen omfatter også skiløypa ned 

som er planlagt fra Lunnstaden og ned gjennom området til planfri kryssing i 

Hunderstervegen. 

Stulen Søndre 

Stulen Nordre, 

Nedre del 

Sandstullia 
Lunnstaden 

Slåseterlia 

Lauvlia 

Høghaugen 
Øvre 
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3. Reguleringsplanen for Lunnstanden. Planen ble vedtatt i Øyer kommunestyre den 

25.10.2001. Reguleringsplanen legger til rette for fritidsbebyggelse i form av hytter og 

leilighetsbebyggelse. Planen innebefatter også skli- og skiløypetrase ned fra området oppe 

ved Ilsetra. Denne løypa er viktig for det foreslåtte planforslaget siden denne gir 

forbindelse til skiløyper i fjellet og skliløype til alpinbakkene.  

 

4. Reguleringsplanen for Laulia. Planen ble første gang vedtatt i Øyer kommunestyre den 

02.09.2004. Planen legger til rette for fritidsbebyggelse i form av hytter, men kan sies å ha 

liten betydning for planforslaget. 

 

5. Reguleringsplanen for Sandstullia. Planen ble første gang vedtatt i Øyer kommunestyre 

den 29.01.1998, og er senere endret ved vedtak den 29.03.2007. Planforslaget legger til 

rette for fritidsbebyggelse i form av hytter og mindre leilighetsbygg, men kan sies å ha 

liten påvirkning for planen.  

 

6. Reguleringsplanen for Sandstulen Søndre, nedre del. Planen ble første gang vedtatt i Øyer 

kommunestyre den 20.03.1997. Planforslaget legger til rette for fritidsbebyggelse i form 

av hytter, men kan sies å ha liten betydning for planforslaget.    

 

7. Reguleringsplanen for Høghaugen Øvre, vedtatt 20.06.2013 (Gjeldende plan). Regulerer i 

alt 51 nye fritidstomter der 5 av disse består av tuntomter som kan bebygges med flere 

enheter i tun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bildet er tatt mot nord og viser planområdets beliggenhet i forhold til dalføret med 

Gudbrandsdalslågen og Hafjelltoppen mv.          ↑ NORD 

Hafjelltoppen 

Lågen 
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PLANFORSLAGET 

 

Omreguleringen omfatter kun å regulere inn en tomt på 1 daa næringsareal ved innkjøringen til 

det nye hyttefeltet: 

 

Utsnitt av plankartet som viser foreslått arealbruk og utforming av plan. ← Nord 

 

 

På byggeområdet for næringsbebyggelse tillates det etablert ulike typer næringsvirksomhet, i 

form av skiløypemaskiner, brøyteutstyr, varmebu, mv. Det tillates også å etablere 

forretningsvirksomhet til butikkformål for salg av tjenester og varer.  

I regulerignsbestemmelsene er det satt krav til at byggesøknad for ny bebyggelse skal følges 

av situasjonsplan i målestokk 1:500 som viser adkomst, ny og eventuell eksisterende 

bebyggelse, parkering, avstander til veg, tomtegrenser og nabobebyggelse. Byggesøknad skal 

vise på kart og i snitt den delen av tomta som blir berørt av terrenginngrep (byggegrop, 

skråninger/fyllinger, veger, parkeringsareal og ledningstraséer), 
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Arealoversikt: 
 

 

Under følger en detaljert oversikt over arealene som er regulert innen planområdet. 
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VIRKNINGER FOR MILJØ OG SAMFUNN: 

Endringen som presenteres er svært liten i planfaglig utstrekning, og det legges til grunn at det 

ikke vil følge negative virkninger for miljø og samfunn som følge av endringsforslaget. 

Endringen vil imidlertid kunne gi positive virkninger for miljø, da eksempelvis brøyteutstyr 

og annet utstyr som skal brukes i området kan lagres lokalt og dermed begrense 

transportbehovet. 

 

Beredskap og ulykkesrisiko - Risiko og sårbarhetsanalyse 

Det er gjennomført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse datert 01.06.2017 som eget vedlegg 

til planen. Under følger en kort oppsummering av vurderingen og konklusjonen i analysen 

som bygger på en risikomatrise som følger av sannsynlighet for hendelse og konsekvens av 

hendelse (se ROS-analysen for utdypende forklaring).  

Ut ifra sjekklisten som viser i alt 54 uønskede hendelser er det konkludert med at det er ingen 

hendelser som krever tiltak som følge av reguleringsendringen.. 

 

 

Konklusjon på virkninger for miljø og samfunn: 
Forslaget til endring av reguleringsplanen vil ikke medføre vesentlige virkninger for miljø og 

samfunn jfr. Forskrift om konsekvensvurderinger. Det er derfor ikke utarbeidet eget 

planprogram eller egne konsekvensutredninger for planen. 

Risiko- og sårbarhetsanalysen viser at planen ikke har betydelige eller avgjørende risiko- og 

sårbarhetsforhold som er knyttet til planområdet, eventuelle endringer som følger av 

planendringen eller tiltak som er hjemlet i den.    

Planen vil medføre positive konsekvenser for berørte parter, interesser og hensyn. Hensynene 

bak planen er som beskrevet som de ”miljømessige og samfunnsmessige virkninger” viser 

positive konsekvenser for miljø og samfunn.    


